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 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja,  niżej  podpisany(a)  proszę  o  przyjęcie  mnie  na  członka  zwyczajnego  /  uczestnika

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej o nazwie Klub Karate-do i Samoobrony „Okinawa” w Warszawie. 

Znane  mi  są  postanowienia  statutu,  cele  i  zadania  klubu  i  zobowiązuje  się  do  aktywnego
uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz klubu. Oświadczam, że nie
mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania zajęć rekreacyjno- sportowych karate.

Przyjmuję do wiadomości istnienie ryzyka kontuzji, a w razie jej wystąpienia nie będę dochodził/a
odszkodowania ani zadośćuczynienia od organizatora zajęć.

………………………………………                                                                                                      ………………………………………
             Miejscowość i data                                                                                                                                                                         Własnoręczny podpis

Dane osobowe   (drukowanymi literami)

1. IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………................……………………………...............

2. MIEJSCE I DATA URODZENIA ………………………………………................……………………………...............

3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA ………………………………………................……………………………...............

4. NR TELEFONU ………………………………………................……………………………...............

5. E-MAIL ………………………………………................……………………………...............

6. NAZWA SZKOŁY ………………………………………................……………………………...............

Oświadczenie rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich)

Oświadczam,  że  znam  i  akceptuję  postanowienia  Statutu  Stowarzyszenia  Kultury  Fizycznej  –
Klubu Karate-do i Samoobrony „Okinawa”. Zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka jako członka
stowarzyszenia  -  w  zajęciach  sportowych  karate  na  zasadach  określonych  przez  władze  tegoż
stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do uprawiania karate
przez moje dziecko. Przyjmuję do wiadomości istnienie ryzyka kontuzji, a w razie jej wystąpienia nie będę
dochodził odszkodowania ani zadośćuczynienia od organizatora zajęć.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  wszystkich  zawartych  danych  osobowych  dla  potrzeb
niezbędnych do funkcjonowania przez wymienione Stowarzyszenie w rozumieniu obowiązującej ustawy
o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO)

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: …………………………….…………………….............................

Nr telefonu: …..................................................... e-mail:  …….....………………………………...………………………….....

…….....………………………………...………………………….....
                            (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałą Zarządu Klubu z dnia………………………………. przyjęto w/w na członka zwyczajnego Klubu

…….....………………………………...………………………….....
                                                                                                                                                                (data i podpis Sekretarza lub Prezesa)


